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KARTEPE BELEDİYESİ  

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN İŞ ARAYAN VATANDAŞ 

AYDINLATMA METNİ 

 

  

1. Amaç 

Kartepe Belediyesi  (“Belediye”), iş arayan vatandaşların kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.  

Belediyemiz iş arayan olmanız sebebiyle Belediyemize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Belediyemizce 

haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Belediyemiz tarafından “Veri Sorumlusu” 

sıfatıyla,   

• Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve 

ölçülü şekilde,  

• Belediyemize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel 

halini koruyarak, 

• Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu 

kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun 

öngördüğü şartlarda, yurtiçinde 3.kişilere aktarılabileceğini ,sınıflandırılabileceğini ve KVK 

Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere 

tabi tutulabileceğini bildiririz.  

 

2. İş Arayan Vatandaşaların Kişisel Verilerinin Toplanması ve Saklanması Usulü  

Belediye, iş arayan vatandaşların kişisel verilerini işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar 

doğrultusunda, fiziki(elden teslim) ve e-posta olarak otomatik olmayan yöntemlerle işleyecektir. Kişisel 

verilerinin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde iş arayanlardan ayrıca izin alınacaktır.  

Belediye tarafından toplanan ve kullanılan, iş arayan vatandaşlaraait kişisel veriler özellikle şunlardır: 

 Kişisel Verinin İçeriği 

Kimlik Verisi Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, medeni hal, ehliyet bilgisi, SRC belgesi bilgileri, 

yaşı, cinsiyet, referans bilgisi  
İletişim Verisi Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi. 

 

Mesleki Deneyim 

Verisi 

CV(Özgeçmiş), eğitim bilgileri, meslek, sertifikalar 

Görsel ve İşitsel 

Kayıt Verisi 

Fotoğraf 

Sağlık Verisi Sağlık raporu 

 

İş arayan vatandaşlara ait kişisel veriler, fiziki ortamda  saklanmamakta, dijital ortamda ise kurum e-

postasında ve SAYSİS’ de saklanmaktadır. 

 

 

 



3. İş Arayan Vatandaşların Kişisel Verilerinin İşlenme Amaçları  

İş arayan vatandaşlara ait veriler kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızasının 

alınmasının zorunlu olması veri işleme şartına dayalı olarak,  

• Özel sektörün ihtiyacı doğrultusunda yeni eleman istihdam edilmesini , adayları inceleme ve 

istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesini sağlama 

• Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi 

• Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş 

bilgilerinizin kaydedilmesi 

• İşe alım süreçleri kapsamında kişi ile iletişimin sağlanabilmesi amacıyla işlenmektedir. 

 

 

4. İş Arayan Vatandaşların Kişisel Verilerinin İşlenme Sürecine İlişkin Açıklamalar 

Belediye iş arayanlara ait kişisel verileri, kullanım amacı ortadan kalksa da, başka bir kanunda öngörülmesi 

veya ilgili iş arayan tarafından ayrıca bir rızanın verilmesi halinde, verileri saklamaya KVKK kanununda 

yer alan ilkeler ve sınırlamalar gözetilerek devam edebilir. Bu istisnai durum haricinde, veri işleme amacının 

ortadan kalkması söz konusu olduğunda bahsi geçen kişisel veriler Belediye tarafından saklama ve imha 

politikasında yer alan uygun yöntemle imha edilecektir. 

5. İş Arayan Vatandaşın Kişisel Verilerinin İşlenme Amaçları ve Yurt İçinde Üçüncü Kişilere 

Aktarılması 

Belediye  alınan kişisel verileri , iş arayan vatandaşların istihdamının sağlanması amacıyla yurtiçinde ilgili 

özel şirkete aktarmaktadır. Faaliyet kapsamında işlenen kişisel verileriniz   yurtdışında 3. kişilere 

aktarılmamaktadır. 

 

6. İş Arayan Vatandaşların Sahip Olduğu Haklar 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen iş arayan vatandaş, Belediyeye başvurarak aşağıdaki 

konulara ilişkin taleplerde bulunabilir: 

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

c. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 

e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, 

yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri 

sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 



h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın 

giderilmesini talep etme.  

İş arayan vatandaşlar kanun kapsamındaki başvuru ve taleplerini, www.kartepe.bel.tr web adresinde 

bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak; 

• Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kent Meydanı No:2 Kartepe/Kocaeli adresine bizzat teslim edebilir 

veya Noter kanalıyla iletebilir, 

• kartepebel@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı 

elektronik postayla (KEP) veya kvkk@kartepe.bel.tr adresine ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha 

önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak 

suretiyle iletebilirsiniz. 

• Belediye başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en 

geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red 

nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir. 

İş arayan vatandaş, işbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu 

taahhüt etmektedir. Kişisel verilerine ilişkin herhangi bir değişikliğin söz konusu olması halinde, Belediyeyi 

bilgilendirerek kişisel verilerinin güncellenmesini talep edebilecektir. İş Araya’nın doğru ve güncel bilgi 

sağlamamış olması halinde, Belediyenin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Belediye tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz 

konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak iş arayan vatandaşlara bilgilendirme yapılacaktır. 

Aydınlatma Metni’nin en güncel haline www.kartepe.bel.tr linkinden, ulaşabilirsiniz. 

İş Arayanın ’nın Adı Soyadı: 

Tarih:  

İmzası: 
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